
 
 
 
 
 

ค ำขอกูเ้งนิสำมญั 
 

      เขียนท่ี..................................................................................................   
      

        วันท่ี.........................เดือน.................................................พ.ศ.......................... 
 

เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร สหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน ๒ จ ำกัด 
ข้ำพเจ้ำ.......................................................................................................................................สมำชิกเลขทะเบียนท่ี.........................................อำยุ............................ปี      

ต ำแหน่ง....................................................................................................................................สังกัด.......................................................................................................................................

ได้รับเงินได้รำยเดือน.....................................................................บำท  ขอเสนอค ำขอกู้เงินสำมัญ  เพื่อโปรดพิจำรณำดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑.   ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินสำมัญของสหกรณ์  จ ำนวน..................................................บำท  (........................................................................................................) 

โดยจะน ำไปใช้เพื่อกำรดังต่อไปน้ี  (ชี้แจงควำมมุ่งหมำยและเหตุผลแห่งกำรกู้โดยละเอียด)..............................................................................................................        
............................................................................................................................. .................................................................................................................................... ........................................... 

ข้อ ๒.  ในเวลำน้ีข้ำพเจ้ำมีหุ้นอยูใ่นสหกรณ์  รวม........................................................หุ้น  เป็นเงิน...................................................................................บำท 

และข้ำพเจ้ำส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนอยูใ่นอัตรำ.................................................บำท 
 ข้อ ๓.  นอกจำกค่ำหุ้นซึ่งขำ้พเจ้ำมีอยู่ในสหกรณ์  ข้ำพเจ้ำขอเสนอหลักประกันดังต่อไปน้ี  คือ:- 

ค ำเสนอค้ ำประกนั 

ล ำดับท่ี ช่ือ 

สมำชิก 

เลข
ทะเบียน 

รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำ 
ในต ำแหน่งและสังกัด 

เงินได้ 

รำยเดือน 

ข้ำพเจ้ำผกูพันตนท่ีจะเข้ำค้ ำ
ประกันตำมค ำขอกู้ข้ำงต้นน้ี  
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

๑.      

๒.      

๓.      

๔.      

๕.      

 ข้อ ๔.  ถำ้ข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้  ข้ำพเจ้ำขอช ำระคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกัน  งวดละ.....................................................บำท 
(พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ..............................ต่อปี)   เป็นจ ำนวน...............................งวด   ต้ังแต่เดือนถัดจำกเดือนท่ีสหกรณ์จ่ำยเงินกู้ให้ 
 ข้อ ๕.  ในกำรรับเงินกู้  ข้ำพเจ้ำจะได้ท ำหนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้สำมัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตำมแบบท่ีสหกรณ์ก ำหนด 
 ข้อ ๖.  ในกำรขอกู้เงินครั้งน้ี  คู่สมรสของข้ำพเจ้ำ (ถ้ำมี)  ได้ตกลงท่ีจะท ำหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐำนตำมแบบท่ีสหกรณ์ก ำหนด   
 
      ลงชื่อ ................................................................. ..........................................................ผู้ขอกู้เงิน 
             (.........................................................................................................................) 
 

รับท่ี......................................../........................ 
วันท่ี....................../....................../.................. 

(โปรดพลิก) 

หนังสือกู้เงินท่ี................................/.................. 
วันท่ี........................./........................./..................... 
บัญชีเงินกู้ท่ี.......................................................... 

อนุมัติให้กู้ได้…..................................................................บำท 

............................................................................................................... 

ประธำนกรรมกำรเงินกู ้
น.อ. 

6.00 

ค ำเตือน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ควำมตำมรำยกำรท่ีก  ำหนด 

ไวใ้นแบบค ำขอกูน้ี้  ด้วยลายมือของตนเอง  โดยถูกตอ้ง 

และครบถว้น  มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพจิำรณำ 
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บั น ทึก ก ำ รพิ จ ำ รณ ำ ให้ ค ว ำม เ ห็น ข อ งผู้ บั ง คั บ บัญช ำ  

              วันท่ี.......................เดือน........................................พ.ศ................. 
   ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำตำมควำมรู้เห็น และตำมท่ีได้สอบถำมแล้ว  ขอให้ควำมเห็นดังต่อไปน้ี 

(๑) ควำมมุ่งหมำยและเหตุผลแห่งเงินกู้  ซึ่งชี้แจงไว้ในค ำขอกู้น้ี  เป็นควำมจริงหรือไม่เป็นควำมจริง         จริง             ไม่จริง 
     (๒)  ในเวลำน้ีผู้ขอกู้มีพฤติกรรมซึ่งอำจถูกออกจำกงำนประจ ำหรือไม่ ?                   มี                 ไม่มี 
     (๓)  ผู้ขอกู้มีหน้ีสินภำยนอกสหกรณ์เป็นจ ำนวนมำกหรือไม่ ?                              มี                 ไม่มี 
     (๔)  ขอรับรองว่ำเป็นลำยมือชื่อของผูกู้้และผู้ค้ ำประกันจริงหรือไม่ ?                      จริง              ไม่จริง 
 

(ลำยมือชื่อ) .................................................................................................  
               (..............................................................................................) 
   ต ำแหน่ง............................................................................................. ........ 

 

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีของสหกรณ์) 
ร ำยก ำ ร เ กี่ ย ว กั บ ว ง เ งิ นกู้ ข อ งผู้ ข อ กู้ เ งิ น  

จ ำนวนเงนิกู.้............................................................................บำท 

เงินได้รำยเดือน 
(บำท) 

จ ำกัดวงเงินกู้ 
(บำท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ วงเงินกู้คงเหลือ (บำท) 
สำมัญ (บำท) ฉุกเฉิน (บำท) รวม (บำท) 

 
 
 

     

หมำยเหต ุ  (๑)  เคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหน้ี  หรือขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรือไม่           เคย           ไม่เคย 
    (๒)  ข้อชี้แจงอื่น ๆ ............................................................................................................................. ............................................................................... 

 
                                 ..................................................................................................................เจ้ำหน้ำท่ี 

       (................................................................................................) 
               ......................../........................./...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

หนงัสอืกูส้ ำหรบัเงนิกูส้ำมญั 
      หนังสือกูเ้ลขท่ี............................................./.....................          

                 วันท่ี.............................เดือน.....................................................พ.ศ. ...................... 
ชื่อผู้กู้.........................................................................................................................................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒  จ ำกัด 

เลขทะเบียนท่ี...........................................อำยุ..............................ปี  รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำต ำแหน่ง................................................................................................... 
............................................................................................................................. .....................สังกัด.................................................................................................................. ....................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขท่ี.................................................หมู่ท่ี................................ถนน............................................................ต ำบล/แขวง............................................................ 
อ ำเภอ/เขต...............................................................................จังหวัด...........................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................................... 
ขอท ำหนังสือเงินกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน ๒ จ ำกัด  เพื่อเป็นหลักฐำนดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑.  ข้ำพเจ้ำได้กู้เงินจำกสหกรณ์ เป็นจ ำนวนเงิน...........................................................บำท (.................................................................................................) 
และข้ำพเจ้ำได้รับเงินจ ำนวนดังกล่ำวน้ันในวันท่ีท ำหนังสือกู้น้ีโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

ข้อ ๒.  ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะช ำระคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรำยเดือน งวดละ......................................บำท (...............................................................................) 
พร้อมด้วยดอกเบ้ียโดย ณ วันท่ีท ำสัญญำสหกรณ์คิดดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ..................................ต่อปี รวม.................................งวด เว้นแต่งวดสุดท้ำย 
ขอส่ง......................................บำท (.............................................................................................)  ท้ังน้ีต้ังแต่งวดประจ ำเดือน.................................................เป็นต้นไป 
      ข้ำพเจ้ำรับและขอยืนยันว่ำจะช ำระคืนเงินกู้ (รวมท้ังต้นเงินและดอกเบ้ีย) ภำยในวันส้ินเดือนท่ีระบุไว้ส ำหรับงวดน้ัน ๆ  
      ในกรณทีีส่หกรณม์ปีระกำศเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้เงนิกูเ้พิม่ขึน้ ขำ้พเจำ้ยนิยอมเสยีดอกเบีย้เงนิกูต้ำมทีส่หกรณเ์รยีกเกบ็เพิม่ขึน้  เมือ่สหกรณไ์ดแ้จง้เปน็
หนงัสอืใหท้รำบลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่   ๓๐  วนั   หรอืแจง้ทำงจดหมำยใหท้รำบลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่  ๗  วนั 
        ในกรณทีีแ่จง้ใหท้รำบทำงจดหมำยนัน้     ผูก้ ูย้นิยอมใหถ้อืวำ่กำรแจง้โดยกำรพมิพข์อ้ควำมกำรเรยีกเกบ็ดอกเบีย้เงนิกูเ้พิม่ขึน้ไวใ้นใบเสรจ็รบัเงนิ   หรอืเอกสำรอืน่
ใดทีส่หกรณจ์ะตอ้งสง่ใหแ้กผู่ก้ ูเ้ปน็ประจ ำเปน็กำรแจง้ใหท้รำบทำงจดหมำยแลว้ 

ข้อ ๓.  ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะน ำเงินกูไ้ปใช้เฉพำะเพือ่กำรดังต่อไปน้ี คือ.................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... 

 ข้อ ๔.  ข้ำพเจ้ำยินยอมน ำหุ้นของข้ำพเจ้ำท่ีมีอยู่กับทำงสหกรณ์ในปัจจุบันหรือท่ีมีเพิ่มขึ้นในอนำคตมำเป็นประกนักำร กูย้ืมเงินของ
ข้ำพเจ้ำในครั้งน้ี 
 หำกหน้ีเงินกู้เป็นอันถึงก ำหนดส่งคืนไม่กรณีใด ๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์น ำหุ้นของข้ำพเจ้ำท่ีมีอยูใ่นขณะน้ันท ำกำร หักลบหน้ีของ
ข้ำพเจ้ำได้ทันที โดยให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีชอบด้วยกฎหมำย 

ข้อ ๕.  ขำ้พเจ้ำยินยอมและขอร้องให้ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำ เม่ือได้รับมอบหมำยจำกสหกรณ์
โปรดหักจ ำนวนเงินงวดช ำระหน้ีซึ่งข้ำพเจ้ำต้องส่งต่อสหกรณ์น้ันจำกเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำเพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย 

ข้อ ๖.  ขำ้พเจ้ำยินยอมให้ถือว่ำ ในกรณีใด ๆ ดังกล่ำวในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ ๓๑ เงินกู้น้ีเป็นอันถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง
พร้อมท้ังดอกเบ้ียในทันที  โดยมิพักค ำนึงถึงก ำหนดเวลำท่ีให้ไว้ 

ข้อ ๗.  ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันตำมข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๓๒ ว่ำ ถ้ำข้ำพเจ้ำประสงค์จะขอลำออกหรอืย้ำยจำกรำชกำรหรอืงำน
ประจ ำตำมข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ ๔ (๓)  ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบและจัดกำรช ำระหน้ีสินซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้
เสร็จส้ินเสียก่อน 

หนังสือค้ ำประกันท่ี......................./............. ชื่อผู้ค้ ำประกัน............................................................................................... 
หนังสือค้ ำประกันท่ี......................./............. ชื่อผู้ค้ ำประกัน............................................................................................... 
หนังสือค้ ำประกันท่ี......................./............. ชื่อผู้ค้ ำประกัน............................................................................................... 
หนังสือค้ ำประกันท่ี......................./............. ชื่อผู้ค้ ำประกัน............................................................................................... 
หนังสือค้ ำประกันท่ี......................./............. ชื่อผู้ค้ ำประกัน............................................................................................... 

(โปรดพลิก) 
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ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่จัดกำรช ำระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตำมท่ีกล่ำวในวรรคก่อน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินสะสมส ำหรับรำชกำร   
บ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอื่นใดท่ีทำงรำชกำรจะพงึจ่ำยให้แก่ขำ้พเจ้ำ หักเงินดังกล่ำวเพื่อส่งช ำระหน้ีต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จส้ินเสียกอ่นได้ 
       หนังสือกู้น้ีท ำไว้  ณ วันท่ีซึ่งระบุข้ำงต้น และขำ้พเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในหนังสือกู้เงินส ำหรับเงินกู้สำมัญน้ีโดยตลอดแล้ว เห็นว่ำถูกต้อง 
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน 
 

บัตรประจ ำตัวเลขท่ี..................................../............................        (ลงชื่อ) ..........................................................................................................ผู้กู้เงิน 
วันออกบัตร...................................................................................                 (........................................................................................................)      
บัตรหมดอำยุ...............................................................................        (ลงชื่อ) ..........................................................................................................พยำน 
เลขประจ ำตัวประชำชน..........................................................                 (........................................................................................................) 
วันเดือนปีเกิด..............................................................................        (ลงชื่อ) ........................................................................................................พยำน 
หมำยเลขโทรศัพท์ (มือถือ)..................................................                (.........................................................................................................) 
                                                             

ค ำยนิยอมของคูส่มรส 
(ใช้เฉพำะกรณีผู้กู้เงินมีคู่สมรส) 

 

           เขียนท่ี........................................................................................... 
    วันท่ี..............................เดือน..................................................พ.ศ. ......................... 

 ข้ำพเจ้ำ ...............................................................................................................เป็นคู่สมรสของ .......................................................................................................... 
ยินยอมให้คู่สมรสของข้ำพเจ้ำกู้เงินสำมัญของสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน ๒ จ ำกัด ตำมหนังสือกู้เงินส ำหรับเงินกู้สำมัญข้ำงต้นน้ี และข้ำพเจ้ำ   
ได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน                                                     
                                              .........................................................................................................คู่สมรสผู้ให้ค ำยินยอม 
                                                                   (.......................................................................................................) 
                                                                   .........................................................................................................พยำน 
                                                                   (.......................................................................................................) 
 

 
     ข้ำพเจ้ำ....................................................................................................................................ได้รับเงินกู้     จ ำนวน.............................................................................บำท 
(.......................................................................................................................................) ตำมหนังสือกู้น้ีไปเป็นกำรถกูต้องแล้ว  ณ  วันท่ี..................../................../................... 
โดยขอรับเป็น         เงินสด          เช็ค          โอน/น ำเข้ำฝำกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของขำ้พเจ้ำ ช่ือธนำคำร..................................................................
สำขำ......................................................................บัญชีเลขท่ี............................................................................................. 
 
                                                  (ลงชื่อ)  ................................................................................................ผู้รับเงิน 
              (ลงชื่อ)  ...............................................................................................เจ้ำหน้ำท่ีผู้ตรวจหนังสือกู้เงิน 
                              (.............................................................................................) 
 

 
 
 
 
 

จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
 

...................................................... 
............../............../............. 
น.ท. 



 
 
 

                       หนงัสอืค้ ำประกนัส ำหรบัเงนิกูส้ำมญั 

        วันท่ี........................เดือน.....................................พ.ศ. ................... 

ผู้ค้ ำประกันคนท่ี ๑  ทะเบียนผู้ค้ ำประกันเลขท่ี.........................../.............ข้ำพเจ้ำ.......................................................................................................

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน ๒ จ ำกัดเลขทะเบียน...........................อำยุ..............ปี  รับรำชกำรต ำแหน่ง......................................................................

สังกัด.......................................................................รับเงินได้รำยเดือน เดือนละ....................................บำท  อยู่บ้ำนเลขท่ี......................................หมู่ท่ี...........
ถนน...........................ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................... 

ผู้ค้ ำประกันคนท่ี ๒  ทะเบียนผู้ค้ ำประกันเลขท่ี.........................../.............ข้ำพเจ้ำ......................................................................................................

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน ๒ จ ำกัดเลขทะเบียน...........................อำยุ..............ปี  รับรำชกำรต ำแหน่ง......................................................................

สังกัด.......................................................................รบัเงนิได้รำยเดือน เดือนละ....................................บำท  อยู่บ้ำนเลขท่ี......................................หมู่ท่ี...........
ถนน...........................ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................... 

ผู้ค้ ำประกันคนท่ี ๓  ทะเบียนผู้ค้ ำประกันเลขท่ี.........................../.............ข้ำพเจ้ำ......................................................................................................

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน ๒ จ ำกัดเลขทะเบียน...........................อำยุ..............ปี  รับรำชกำรต ำแหน่ง......................................................................

สังกัด.......................................................................รบัเงนิได้รำยเดือน เดือนละ....................................บำท  อยู่บ้ำนเลขท่ี......................................หมู่ท่ี...........
ถนน...........................ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................... 

ผู้ค้ ำประกันคนท่ี ๔  ทะเบียนผู้ค้ ำประกันเลขท่ี.........................../.............ข้ำพเจ้ำ.......................................................................................................

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน ๒ จ ำกัดเลขทะเบียน...........................อำยุ..............ปี  รับรำชกำรต ำแหน่ง......................................................................

สังกัด.......................................................................รบัเงนิได้รำยเดือน เดือนละ....................................บำท  อยู่บ้ำนเลขท่ี......................................หมู่ท่ี...........
ถนน...........................ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................... 

ผู้ค้ ำประกันคนท่ี ๕  ทะเบียนผู้ค้ ำประกันเลขท่ี.........................../.............ข้ำพเจ้ำ.......................................................................................................

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน ๒ จ ำกัดเลขทะเบียน...........................อำยุ..............ปี  รับรำชกำรต ำแหน่ง......................................................................

สังกัด.......................................................................รบัเงนิได้รำยเดือน เดือนละ....................................บำท  อยู่บ้ำนเลขท่ี......................................หมู่ท่ี...........
ถนน...........................ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................... 

     ข้อ  ๑.  ตำมท่ี.......................................................................................................................(ผู้กู้) ได้กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒ จ ำกัด  

ตำมหนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้สำมัญท่ี...................../.......... ลงวันท่ี............................. เป็นจ ำนวนเงิน.....................................................บำท เพื่อวัตถุประสงค์

..............................................................................................................................มีก ำหนดเวลำกำรช ำระหน้ีรวม....................งวด ต้ังแต่เดือน.............................
ถึงเดือน.............................................น้ัน ข้ำพเจ้ำยินยอมค้ ำประกันกำรช ำระหน้ีรำยน้ี ท้ังต้นเงิน ดอกเบ้ีย และค่ำภำระติดพันในหน้ีรำย 

 ข้อ ๒.  กำรค้ ำประกันหน้ีเงินกู้ดังกล่ำวน้ีย่อมผูกพันข้ำพเจ้ำอย่ำงสมบูรณ์ ท้ังน้ี ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำผู้กู้ไม่เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ 

และเข้ำท ำสัญญำท่ีกล่ำวแล้วด้วยควำมส ำคัญผิดอย่ำงใด ๆ     

หนังสือกู้เงินที่......................................../............... 
ชื่อผู้กู้........................................................................... 

(โปรดพลิก) 
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ข้อ ๓.  ข้ำพเจ้ำได้ทรำบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องกำรส่งเงินงวดช ำระหน้ี อัตรำดอกเบ้ีย และกำรเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก ำหนดตำมท่ี

กล่ำวไว้ในหนังสือกู้เงินสำมัญน้ันโดยตลอดแล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมค้ ำประกันกำรปฏิบัติตำมข้อผูกพันน้ัน ๆ ทุกประกำร 

 ข้อ ๔.  เม่ือปรำกฏว่ำผู้กู้ผิดนัดไม่ช ำระหน้ีสินซึ่งข้ำพเจ้ำค้ ำประกันไว้น้ีให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒ จ ำกัด  ตำมข้อผูกพัน ไม่ว่ำ

จะเป็นเพรำะเหตุใด ๆ ไม่ว่ำผู้กู้ยังมีตัวตนอยู่หรือไม่ และสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒ จ ำกัด ได้มีหนังสือบอกกล่ำวให้ข้ำพเจ้ำทรำบและให้
ช ำระหน้ีแล้ว ข้ำพเจ้ำยอมรับผิดช ำระหน้ีให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒ จ ำกัด แทนผู้กู้ทันที 

      ข้อ ๕.  ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันว่ำ กำรท่ีข้ำพเจ้ำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒ จ ำกัด น้ี  ไม่ว่ำจะเพรำะเหตุ

ใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้ำพเจ้ำหลุดพ้นจำกกำรค้ ำประกันรำยน้ี จนกว่ำผู้ท่ีข้ำพเจ้ำค้ ำประกันไว้น้ีจะได้จัดให้สมำชิกอื่น  ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร

ของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒ จ ำกัด เห็นสมควรเข้ำเป็นผู้ค้ ำประกันแทนข้ำพเจ้ำ 

ข้อ ๖. ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำต้องช ำระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒ จ ำกัด แทนผู้กู้ ข้ำพเจ้ำยินยอมและขอร้องให้

ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำ เม่ือได้รับมอบหมำยจำกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒ จ ำกัด โปรดหักจ ำนวน

เงินงวดช ำระหน้ี ซึ่งข้ำพเจ้ำต้องส่งสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒ จ ำกัด จำกเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำเพื่อส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒ 

จ ำกัด ด้วย ท้ังน้ีจนกว่ำจะได้ช ำระหน้ีท่ีค้ ำประกันน้ีโดยส้ินเชิงแล้ว 

ข้อ ๗. หำกข้ำพเจ้ำได้ย้ำยท่ีอยู่จำกท่ีได้แจ้งไว้ตำมหนังสือน้ี ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒ จ ำกัด ทรำบเป็นหนังสือ

โดยทันที ถ้ำข้ำพเจ้ำมิได้แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒ จ ำกัด ทรำบ และหำกมีกำรด ำเนินคดีเกี่ยวกับหน้ีสินตำมสัญญำน้ีให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำ

ยังคงมีภูมิล ำเนำอยู่ตำมท่ีระบุไว้ท้ำยหนังสือน้ีทุกประกำร 

ข้อ ๘.  เงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝำก หรือบรรดำสิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีข้ำพเจ้ำจะได้รับจำกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒ 
จ ำกัด ตำมข้อบังคับ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒ จ ำกัด จะได้รับมอบผลประโยชน์จำกกำรประกันชีวิตท่ีข้ำพเจ้ำตกลงใจกับผู้เอำประกัน 

ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒ จ ำกัด น ำไปหักช ำระหน้ีตำมสัญญำค้ ำประกันน้ีได้ 

 ข้อ ๙.  ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำท ำหนังสือต้ังผู้รับผลประโยชน์ต่ำง ๆ ในเงินค่ำหุ้น เงินฝำก หรือเงินอื่นใดจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ กอง บิน ๒ 

จ ำกัด ไว้เป็นหลักฐำนเม่ือข้ำพเจ้ำถึงแก่ควำมตำยน้ัน ไม่ว่ำจะได้ต้ังผู้รับผลประโยชน์ไว้ก่อนหน้ำหรือหลังจำกท่ีข้ำพเจ้ำจะท ำสัญญำค้ ำ ประกัน
ฉบับน้ี ไม่กระทบกระเทือนกำรบังคับตำมสัญญำค้ ำประกันฉบับน้ีแต่ประกำรใด โดยให้ผู้รับโอนผลประโยชน์ช ำระหน้ีตำมสัญญำฉบับน้ี ให้

ครบถ้วนก่อน 

 ข้อ ๑๐. ในกำรค้ ำประกันตำมหนังสือค้ ำประกันน้ี ข้ำพเจ้ำได้รับควำมยินยอมของคู่สมรส ซึ่งพร้อมจะท ำค ำยินยอมไว้เป็นหลักฐำนใน

ท้ำยหนังสือค้ ำประกัน ส ำหรับเงินกู้สำมัญน้ีด้วย (เฉพำะในกรณีท่ีผู้ค้ ำประกันมีคู่สมรส) 

 ข้อ ๑๑. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒ จ ำกัด ตรวจสอบหน้ำงบเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ของข้ำพเจ้ำย้อนหลัง        
ไม่น้อยกว่ำ ๓ เดือน นับแต่เดือนท่ีผู้กู้ขอกู้หรือตำมท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒ จ ำกัด เห็นสมควร 
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       หนังสือค้ ำประกันน้ีท ำไว้  ณ  วันท่ีซึ่งระบุข้ำงต้น  และข้ำพเจ้ำได้อำ่นข้อควำมในหนังสือค้ ำประกันน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง  

จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน 

 

บัตรประจ ำตัวเลขท่ี.............................../.................               (ลงชื่อ)  .................................................................................ผู้ค้ ำประกันคนท่ี ๑ 

วันออกบัตร...............................................................                           (............................................................................) 

บัตรหมดอำยุ............................................................          

บัตรประจ ำตัวเลขท่ี.............................../.................               (ลงชื่อ)  .................................................................................ผู้ค้ ำประกันคนท่ี ๒ 

วันออกบัตร...............................................................                           (............................................................................) 

บัตรหมดอำยุ............................................................          

บัตรประจ ำตัวเลขท่ี.............................../.................               (ลงชื่อ)  .................................................................................ผู้ค้ ำประกันคนท่ี ๓ 

วันออกบัตร...............................................................                           (............................................................................) 

บัตรหมดอำยุ............................................................          

บัตรประจ ำตัวเลขท่ี.............................../.................               (ลงชื่อ)  .................................................................................ผู้ค้ ำประกันคนท่ี ๔ 

วันออกบัตร...............................................................                           (............................................................................) 

บัตรหมดอำยุ............................................................          

บัตรประจ ำตัวเลขท่ี.............................../.................               (ลงชื่อ)  .................................................................................ผู้ค้ ำประกันคนท่ี ๕ 

วันออกบัตร...............................................................                           (............................................................................) 

บัตรหมดอำยุ............................................................          

                            (ลงชื่อ)  .................................................................................พยำน 

               (.............................................................................) 

                           (ลงชื่อ)  .................................................................................พยำน 

               (.............................................................................) 

 

รับรองว่ำได้ตรวจบัตรประจ ำตัวและลำยมือชื่อของผู้ค้ ำประกัน และเห็นว่ำหนังสือค้ ำประกันน้ีได้ท ำขึ้นโดยถูกต้องแล้ว 

                                                             ............................................................................... เจ้ำหน้ำท่ี 

                ................/................/............... 

                                                           ............................................................................... ผู้จัดกำร 

                .............../................./............... 

       



 

หนงัสอืยนิยอมใหส้ว่นรำชกำรหกัเงนิช ำระหนีส้หกรณอ์อมทรพัย ์
 

เขียนท่ี......................................................................... 
   วันท่ี........................เดอืน........................................พ.ศ. .................... 

 ข้ำพเจ้ำ........................................................ ................อำย.ุ........................ปี  ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี................ ............
หมู่ท่ี................ถนน.......................................ต ำบล/แขวง...............................................อ ำเภอ/เขต...........................................
จังหวัด.................................................................... รับรำชกำรในต ำแหน่ง....................................................................................
สังกัด........................................................................ ..............................และเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 2 จ ำกัด  
เลขทะเบียน.................................มีควำมประสงค์ให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่หักเงินและน ำส่งเงินให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีข้ำพเจ้ำเป็นสมำชิก จึงมีหนังสือให้ควำมยนิยอมฉบับนี้ไว้กับ..................................................ดังนี ้
 ข้อ 1.  ยินยอมให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงิน  หักเงินเดือนค่ำจ้ำง หรือเงินบ ำนำญ  หรือเงินบ ำเหน็จ  หรือเงินอื่น
ใดท่ีข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร  หรือหน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 2 
จ ำกัด ไดแ้จ้งในแต่ละเดือน และส่งช ำระหนี้ ช ำระค่ำหุ้น หรือเงินอื่นแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 2 
จ ำกัด แทนข้ำพเจ้ำทุกเดือน 
 ข้อ 2.  กรณีข้ำพเจ้ำพ้นจำกกำรเป็นข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง  และได้รับบ ำเหน็จ  บ ำนำญหรือเงินอื่นใด    
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดอยู ่ หักเงินจำกบ ำเหน็จ หรือ
เงินบ ำนำญ หรือเงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร  ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 2 จ ำกัด  
ได้แจ้งและให้ส่งเงินจ ำนวนดังกล่ำวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 2 จ ำกดั แทนข้ำพเจ้ำทุกคร้ัง 
 ข้อ 3.  กำรหักเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินบ ำนำญ หรือเงินบ ำเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใด เมื่อได้หักช ำระ
หนี้แก่ทำงรำชกำรแล้ว (ถ้ำมี) ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินดังกล่ำวส่งช ำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 2 จ ำกัด  
ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ 4.  หนังสือยนิยอมนี้ ให้มีผลต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้ค ำยนิยอมนี้
ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน จนกว่ำข้ำพเจ้ำจะได้พ้นจำกกำรเป็นสมำชกิของสหกรณ์หรือพ้นภำระหนี้สินท่ีข้ำพเจ้ำมี
ต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับค ำยินยอมเป็นหนังสือจำกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 2 จ ำกัด 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท ำขึ้นโดยควำมสมคัรใจของข้ำพเจ้ำเอง ได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค ำใน
หนังสือนี้ท้ังหมดแล้ว ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 
 

      (ลงชื่อ) .........................................................................ผูใ้ห้ค ำยินยอม 
       (.......................................................................) 
 

      (ลงชื่อ) .........................................................................พยำน 
       (.......................................................................) 
 

      (ลงชื่อ) .........................................................................พยำน 
       (.......................................................................) 
 

 



 
   
 

  ก่อนที่จะลงนำมในสัญญำค้ ำประกัน  ผู้ค้ ำประกันควรอ่ำนและตรวจสอบรำยละเอียดของ
สัญญำค้ ำประกันให้เข้ำใจโดยชัดเจน หำกผู้ค้ ำประกันมีข้อสงสัยใด ๆ  ควรปรึกษำผู้ที่มีควำมรู้ก่อนที่จะท ำ
สัญญำค้ ำประกัน 

  กำรที่ผูค้้ ำประกนัลงนำมในสัญญำค้ ำประกันกบัสหกรณ์ออมทรัพย์กองบนิ 2 จ ำกัด เพื่อค้ ำ
ประกันหนีต้ำมสัญญำกู้ยมืเงินเลขที่........................./.............  ลงวันที่..........................................................  
ระหว่ำงสหกรณอ์อมทรัพย์กองบิน 2 จ ำกดั (ผูใ้หกู้้)  กบั.........................................................................(ผู้กู้)   
ผู้ค้ ำประกนัจะมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ให้กูใ้นสำระส ำคัญ ดังนี ้

  1.  ผู้ค้ ำประกันจะต้องรับผดิอยำ่งจ ำกัดไม่เกินวงเงินตำมที่ก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงิน 
   2.  ผู้ค้ ำประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กูภ้ำยในวงเงินที่ผู้กู้คำ้งช ำระกับผู้ให้กู้ ตำมสัญญำกูย้ืมเงิน    
และอำจต้องรับผิดชดใชด้อกเบี้ยหรือค่ำสินไหมทดแทนอืน่  ๆอีกด้วย 

  3.  ผู้ค้ ำประกันจะต้องรับผดิในวงเงินกู้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินและเงินกู้เพิ่มเติมที่จะมีขึ้นต่อไป 
  4.  ผู้ค้ ำประกันจะต้องรับผดิร่วมกบัผู้กู ้
  5.  เมื่อผู้กู้ผดินดัช ำระหนี้ ผูใ้หกู้้มีสิทธิเรียกร้องและบังคบัให้ผู้ค้ ำประกันช ำระหนี้ทั้งหมด 

  ที่ผู้กูค้้ำงช ำระ  โดยผูใ้ห้กู้ไม่จ ำเป็นต้องเรียกร้องหรือบังคับเอำจำกผูกู้้ก่อน 
  6.  เปน็สัญญำค้ ำประกนัเพื่อกิจกำรเนื่องกันไปหลำยครำวไม่จ ำกัดเวลำที่ผู้ค้ ำประกันไม

สำมำรถยกเลิกเพิกถอนได ้
  7.  ผู้ค้ ำประกันไมห่ลุดพน้จำกควำมรับผิดแม้ผูใ้หกู้้ยอมผ่อนผนัเวลำให้แกผู่้กู้ 
 

นอกจำกที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้ว ผูค้้ ำประกันยังมหีน้ำทีแ่ละควำมรับผิดต่ำง  ๆ  ตำมที่ระบุไว้ใน
สัญญำค้ ำประกัน 

   ข้ำพเจ้ำได้เตือน และรับทรำบค ำเตือนนีแ้ล้ว  จึงลงลำยมือชื่อไว้เปน็หลักฐำน 
 
            ลงชือ่.....................................................ผู้ค้ ำประกัน 
          (.....................................................) 
            ลงชือ่.....................................................เจ้ำหน้ำที่สหกรณ ์(ผู้ประกอบธุรกิจ) 
          (.....................................................) 
 

หมำยเหต ุ ให้ผู้ให้กูใ้ส่เคร่ืองหมำย       ลงใน        หน้ำข้อควำมท่ีมีสำระส ำคัญตรงกับเง่ือนไขในสัญญำค้ ำประกัน 

 

คำ้เตอืนสำ้หรบัผูค้ ำ้ประกนั 

 

 


